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ZARIADENIE NA TVORBU PRÚDU KVAPALINY

Opis
Odborná oblasť
[0001] Tento vynález sa týka zariadenia na tvorbu prúdu kvapaliny. Tento
vynález sa týka predovšetkým oblasti zariadení na tvorbu umelého snehu
(všeobecne známych pod pojmom "snežné delá").
[0002] Tento vynález sa však môže týkať aj iných sektorov, ktoré zahŕňajú výrobu
prúdu kvapaliny, napríklad na redukciu škodlivých látok, na zníženie prašnosti,
na chladenie určitého miesta alebo objemu vzduchu, na zmiernenie účinku
výbuchu alebo na iné účely použitia, ktoré tu nie sú výslovne opísané.
[0003] Kvôli zjednodušeniu opisu, sa ďalej bude uvádzať hlavné uskutočnenie, v
ktorom zariadenie na tvorbu prúdu kvapaliny predstavuje snežné delo.
Doterajší stav techniky
[0004] Podľa doterajšieho stavu techniky snežné delo obsahuje rúrkový prvok
s otvorom na privádzanie vzduchu a otvorom na odvádzanie vzduchu. Vo vnútri
rúrkového prvku je vytvorená tranzitná zóna, cez ktorú prúdi kvapalina z a do
vonkajšieho prostredia prostredníctvom otvoru na privádzanie vzduchu a otvoru
na odvádzanie vzduchu.
[0005] Ďalej sú vo vnútri rúrkového prvku obvykle namontované dúchacie
zariadenia na nasávanie vzduchu cez otvor na privádzanie vzduchu a
vyfukovanie vzduchu cez otvor, ktorý je určený na odvádzanie vzduchu.
[0006] Konkrétnejšie dúchacie zariadenia obsahujú motor a ventilátor pripojený
k motoru. Snežné delo navyše obsahuje zariadenie umiestnené okolo otvoru na
odvádzanie vzduchu z dela na privádzanie kvapaliny smerom k prúdiacemu
vzduchu.
[0007] Toto zariadenie obsahuje množstvo dýz na privádzanie kvapaliny a
vzduchový kompresor, ktorý je poháňaný motorom a napojený na dýzy na
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privádzanie kvapaliny na účely miešanie kvapaliny so stlačeným vzduchom.
Presnejšie, tieto dýzy na privádzanie kvapaliny sú nukleačné dýzy. Ako je známe
v problematike snežných diel, nukleačné dýzy vytvárajú zmes kvapiek vody a
stlačeného vzduchu, ktoré pri kontakte so studeným vonkajším vzduchom
podliehajú procesu expanzie a zmrazenia.
[0008] Snežné delo teda obsahuje dva elektrické motory: motor na ovládanie
ventilátora dúchacieho zariadenia a motor kompresora.
[0009] Alternatívne je každé delo napájané centralizovaným systémom
nakonfigurovaným na privádzanie stlačeného vzduchu do každého dela (takže
každé delo nemusí mať motor kompresoru). V takom prípade je za delami
umiestnený jeden motor vzduchového kompresora, ktorý je s každým z nich
spojený vhodnými potrubiami na stlačený vzduch. Tento centralizovaný systém
distribúcie vzduchu je však zložitý (je potrebné priviesť potrubia do každého dela)
a je veľmi drahý.
[0010] Aby sa optimalizovala spotreba elektriny, ako je opísané v patentovej
prihláške DE4131857, existujú doterajšie vzduchové riešenia, v ktorých je
kompresor poháňaný motorom ventilátora a je umiestnený vo vnútri dela v
blízkosti ventilátora (takže tam je jeden elektrický motor). Inými slovami,
kompresor je umiestnený vo vnútri rúrkového prvku pozdĺž motora ventilátora a
je s ním mechanicky spojený spojovacím hriadeľom.
[0011] Doterajší stav techniky má však niekoľko nedostatkov.
[0012] Hlavná nevýhoda súvisí so skutočnosťou, že kompresor generuje teplo
(na základe fyzikálneho procesu stláčania vzduchu), ktoré sa uvoľňuje vo vnútri
rúrkového prvku a ktoré aspoň čiastočne ohrieva prúdiaci vzduch určený na
vytváranie snehových vločiek.
[0013] V dôsledku toho, teplo generované kompresorom narúša tepelnú
rovnováhu týkajúcu sa prúdenia vzduchu. Okrem toho na základe doterajšieho
stavu techniky nie je možné regulovať emisiu tepla vo vnútri rúrkovitého prvku
takým spôsobom, aby čo najmenej rušilo vnútornú tepelnú rovnováhu.
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Cieľ vynálezu
[0014] V tejto situácii je cieľom tohto vynálezu poskytnúť zariadenie na tvorbu
prúdu kvapaliny, ktoré prekonáva vyššie uvedené nedostatky.
[0015] Cieľom tohto vynálezu je najmä poskytnúť zariadenie na tvorbu prúdu
kvapaliny, ktoré má vzduchový kompresor poháňaný motorom ventilátora, ktorý
znižuje zahrievanie stlačeného vzduchu počas používania.
[0016] Ďalším cieľom tohto vynálezu je poskytnúť zariadenie na tvorbu prúdu
kvapaliny, ktoré má vzduchový kompresor poháňaný motorom ventilátora, ktorý
znižuje tepelné výkyvy tečúceho vzduchu.
[0017] Uvedené ciele sú v podstate dosiahnuté zariadením na tvorbu prúdu
kvapaliny, ako je opísané v pripojených patentových nárokoch.
Stručný opis výkresov
[0018] Ďalšie charakteristické znaky a výhody tohto vynálezu budú jasnejšie
zrejmé z podrobného opisu niekoľkých hlavných, ale nie výhradných uskutočnení
zariadenia na tvorbu prúdu kvapaliny znázorneného na priložených výkresoch,
na ktorých:


Obrázok č. 1 zobrazuje bočný pohľad, čiastočne priehľadný, na zariadenie
na tvorbu prúdu kvapaliny podľa tohto vynálezu a



Obrázok č. 2 zobrazuje bočný pohľad, čiastočne priehľadný, na
alternatívne uskutočnenie zariadenia z obrázka č. 1.

Opis hlavného uskutočnenia vynálezu
[0019] S odkazom na priložené výkresy, číslica 1 označuje ako celok zariadenie
1 na tvorbu prúdu kvapaliny podľa tohto vynálezu.
[0020] Ako je uvedené vyššie, v hlavnom uskutočnení je zariadenie 1 na tvorbu
prúdu kvapaliny snežné delo.
[0021] Pokiaľ možno zariadenie 1 obsahuje rúrkový prvok 2 prebiehajúci pozdĺž
príslušného hlavného smeru predĺženia 3 medzi relatívnym otvorom 4 na prívod
vzduchu a relatívnym otvorom 5 na odvádzanie vzduchu.
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[0022] Ďalej zariadenie 1 obsahuje dúchacie zariadenie 6, umiestnené vo vnútri
rúrkovitého prvku 2 na nasávanie vzduchu z otvoru 4 na prívod vzduchu a na
odvádzanie vzduchu von cez otvor 5 na odvádzanie vzduchu. Inými slovami,
dúchacie zariadenie 6 vytvára vo vnútri rúrkového prvku 2 prúdenie vzduchu
prechádzajúce od otvoru 4 na prívod vzduchu k otvoru 5 na odvádzanie vzduchu
a od neho smerom do vonkajšieho prostredia.
[0023] Presnejšie povedané, dúchacie zariadenie 6, obsahujúce hnaciu jednotku
7 a člen 8 na posúvanie vzduchu pripojený k hnacej jednotke 7. Pokiaľ možno, je
hnacia jednotka 7 elektrický motor a člen 8 na posúvanie vzduchuje je ventilátor.
Podrobnejšie sa ventilátor otáča podľa osi v podstate paralelnej s hlavným
smerom predĺženia 3 rúrkového prvku 2.
[0024] Inými slovami, hnacia jednotka 7 a člen 8 na posúvanie vzduchu sú
umiestnené pozdĺž hlavného smeru predĺženia 3 rúrkového prvku 2.
[0025] Pokiaľ možno, sú hnacia jednotka 7 a člen 8 na posúvanie vzduchu
upevnené pozdĺž hlavného smeru predĺženia 3 rúrkového prvku 2.
[0026] V hlavnom uskutočnení znázornenom na sprievodných výkresoch je člen
8 na posúvanie vzduchu umiestnený bližšie k otvoru 4 na prívod vzduchu ako
hnacia jednotka 7. Avšak v alternatívnom uskutočnení, ktoré nie je znázornené
na priložených výkresoch, je hnacia jednotka 7 umiestnená bližšie k otvoru 4 na
prívod vzduchu, ako člen 8 na posúvanie vzduchu. Vo variante tohto
alternatívneho uskutočnenia je hnacia jednotka 7 umiestnená na vonkajšej strane
otvoru 4 na prívod vzduchu.
[0027] V každom prípade je člen 8 na posúvanie vzduchu, pokiaľ možno spojený
s hnacou jednotkou 7 pomocou otočného hriadeľa 9.
[0028] Ďalej zariadenie 1 obsahuje vnútornú nosnú konštrukciu 10 pripojenú
medzi vnútorným povrchom rúrkového prvku 2 a hnacou jednotkou 7 na jej
upevnenie vo vnútri rúrkového prvku 2.
[0029] Ďalej zariadenie 1 obsahuje zariadenie 11 na privádzanie kvapaliny k
prúdiacemu vzduchu. Pokiaľ možno, je zariadenie 11 umiestnené pri otvore 5 na
odvádzanie vzduchu. Zariadenie 11 obsahuje prinajmenšom jednu dýzu 12 na
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privádzanie kvapaliny. Pokiaľ možno zariadenie 11 obsahuje niekoľko dýz 12 na
privádzanie kvapaliny, ktoré sú umiestnené okolo otvoru 5 na odvádzanie
vzduchu. Presnejšie, v uprednostňovanom prípade použitia zariadenia 1 ako
snežného dela, zariadenie 11 obsahuje nukleačné dýzy 12 na privádzanie
kvapaliny a rozprašovacie dýzy 12 na privádzanie kvapaliny.
[0030] Presnejšie povedané, dýzy 12 na privádzanie kvapaliny môžu byť
umiestnené mimo rúrkového prvku 2 (pripojené k vonkajšiemu povrchom
rúrkového prvku 2) alebo vo vnútri rúrkového prvku 2. Alternatívne sú niektoré
dýzy 12 na privádzanie kvapaliny umiestnené mimo rúrkového prvku 2, zatiaľ čo
iné dýzy 12 na privádzanie kvapaliny sú umiestnené vo vnútri rúrkového prvku 2.
Pokiaľ možno, sú nukleačné dýzy 12 na privádzanie kvapaliny umiestnené vo
vnútri rúrkového prvku 2 (ako bude podrobnejšie vysvetlené nižšie), zatiaľ čo
rozprašovacie dýzy 12 na privádzanie kvapaliny sú umiestnené pri otvore 5 na
odvádzanie vzduchu.
[0031] Zariadenie 11 ďalej obsahuje systém 13 na stláčanie vzduchu pripojený
k dýze na privádzanie kvapaliny na účely zmiešavania kvapaliny so stlačeným
vzduchom. Podrobnejšie zariadenie 11 obsahuje potrubie 14 na prenášanie
stlačeného vzduchu zo systému 13 na stláčanie vzduchu do dýzy 12 na
privádzanie kvapaliny. Pokiaľ možno, je systém 13 na stláčanie vzduchu spojený
s väčším počtom dýz 12 na privádzanie kvapaliny. Ešte lepšie je systém 13 na
stláčanie vzduchu spojený s nukleačnými dýzami 12 na privádzanie kvapaliny.
[0032] Je potrebné poznamenať, že systém 13 na stláčanie vzduchu nie je
vybavený samostatným motorom. Inými slovami, systém 13 na stláčanie vzduchu
neobsahuje motor. Ešte inak povedané, systém 13 na stláčanie vzduchu
obsahuje sadu bezmotorových prvkov navrhnutých na stláčanie vzduchu.
[0033] Napríklad môže byť systém 13 na stláčanie vzduchu objemového typu,
kde je kompresia zabezpečená vopred určenými mechanickými pohybmi,
dynamického typu, kde kompresia je dosiahnutá rýchlosťou, ktorú je možné
ovplyvňovať vzduchom, alebo iného typu, ktorý tu nie je výslovne uvedený.
[0034] Konkrétnejšie je hnacia jednotka 7 mechanicky spojená so systémom 13
na stláčanie vzduchu, takým spôsobom, že člen 8 na posúvanie vzduchu a
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systém 13 na stláčanie vzduchu sú poháňané hnacou jednotkou 7. Inými slovami,
hnacia jednotka 7 poháňa systém 13 na stláčanie vzduchu a člen 8 na posúvanie
vzduchu. Ešte inak povedané, člen 8 na posúvanie vzduchu a systém 13 na
stláčanie vzduchu sú poháňané rovnakou hnacou jednotkou 7. Ako už bolo
uvedené, hnacia jednotka 7 obsahuje jeden elektrický motor.
[0035] Tiež je potrebné poznamenať, že systém 13 na stláčanie vzduchu je
umiestnený vo vnútri rúrkového prvku 2 na hnacej jednotke 7. Konkrétnejšie
dúchacie zariadenia 6 obsahujú prvky 15 na prenos pohonu zapojené medzi
hnacou jednotkou 7 a členom 8 na posúvanie vzduchu a systémom 13 na
stláčanie vzduchu, ktoré zabezpečujú ich prevádzku. Podrobnejšie povedané,
prvky 15 na prenos pohonu obsahujú otočný hriadeľ 9 poháňaný hnacou
jednotkou 7 a pripojený k členu 8 na posúvanie vzduchu a systému 13 na
stláčanie vzduchu.
[0036] Inými slovami, hnacia jednotka 7, člen 8 na posúvanie vzduchu a systém
13 na stláčanie vzduchu sú umiestnené pozdĺž otočného hriadeľa 9. Ešte inak
povedané, hnacia jednotka 7, člen 8 na posúvanie vzduchu a systém 13 na
stláčanie vzduchu sú namontované pozdĺž hlavného smeru predĺženia 3
rúrkového prvku 2.
[0037] Týmto spôsobom je možné výhodne použiť jediný elektrický motor na
pohon systému 13 na stláčanie vzduchu a člena 8 na posúvanie vzduchu.
[0038] Konkrétnejšie dúchacie zariadenia 6 obsahujú nádobu 16 umiestnenú vo
vnútri rúrkového prvku 2. Nádoba 16 je upevnená prostredníctvom vnútornej
nosnej konštrukcie 10 umiestnenej medzi vnútorným povrchom rúrkového prvku
2 a nádobou 16.
[0039] Ako je uvedené vyššie, v hlavnom uskutočnení sú nukleačné dýzy 12 na
privádzanie kvapaliny umiestnené vo vnútri rúrkového prvku 2 napojené na
nádobu 16 (pokiaľ možno na zúženú časť opísanú nižšie) a otočené v smere toku
vzduchu k otvoru 5 na odvádzanie vzduchu.
[0040] Podľa tohto vynálezu nádoba 16 formuje vnútornú dutinu 22, vo vnútri
ktorej je umiestnená aspoň časť hnacej jednotky 7 a aspoň časť systému 13 na
stláčanie vzduchu.
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[0041] Výhodne má nádoba 16 vonkajší povrch 23 vytvarovaný tak, aby viedla
prúdiaci vzduch smerom k otvoru 5 na odvádzanie vzduchu. Presnejšie
povedané, vonkajší povrch 23 má vonkajší tvar, ktorý je aspoň čiastočne zúžený
v smere od otvoru 4 na privádzanie vzduchu k otvoru 5 na odvádzanie vzduchu,
čím formuje difúzor medzi vonkajším povrchom 23 a rúrkovým prvkom 2.
[0042] Týmto spôsobom nádoba 16 uľahčuje priechod vzduchu takým
spôsobom, že podporuje kĺzanie prúdiaceho vzduchu, čím zabraňuje tomu, aby
vzduch priamo narážal na hnaciu jednotku 7 a systém 13 na stláčanie vzduchu
(ako je, na druhej strane znázornené v nemeckom patentovom dokumente DE
4131857).
[0043] Pokiaľ možno, je tvar vonkajšieho povrchu 23 nádoby 16 lomený.
[0044] Konkrétnejšie je časť rúrkového prvku 2 najbližšia k otvoru 5 na
odvádzanie vzduchu zúžená v smere otvoru 5 na odvádzanie vzduchu.
[0045] Prednostne tento tvar rúrkového prvku 2 kopíruje vonkajší tvar nádoby 16
takým spôsobom, že objem prúdiaceho vzduchu sa pred dosiahnutím otvoru 5
na odvádzanie vzduchu rúrovitého člena 2 nezväčšuje.
[0046] Je potrebné poznamenať, že aspoň časť systému 13 na stláčanie
vzduchu je priamo vystavená toku vzduchu generovanému dúchacím zariadením
6, aby sa systému 13 na stláčanie vzduchu ochladil. Inými slovami, nádoba 16
obsahuje prvky na usmerňovanie prúdiaceho vzduchu vyrábaného dúchacím
zariadením 6 smerom ku systému 13 na stláčanie vzduchu.
[0047] V prvom uskutočnení znázornenom na obrázku č. 1, prvky na
usmerňovanie prúdiaceho vzduchu obsahujú aspoň priechodný otvor 26 medzi
vnútornou dutinou 22 a rúrkovým prvkom 2, cez ktorý je vložená prečnievajúca
časť takým spôsobom, že vyčnieva smerom dovnútra rúrkového prvku 2.
[0048] Presnejšie povedané, systém 13 na stláčanie vzduchu má časť 24, ktorá
vyčnieva z nádoby 16 smerom do vnútra rúrkového prvku 2, aby bola priamo
vystavená prúdiacemu vzduchu generovanému dúchacím zariadením 6, aby sa
chladil systém 13 na stláčanie vzduchu. Ešte konkrétnejšie vyčnievajúca časť je
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vložená cez priechodný otvor 26 nádoby takým spôsobom, aby vyčnievala
smerom k rúrkového prvku.
[0049] Pokiaľ možno systém 13 na stláčanie vzduchu obsahuje aspoň jednu
hlavu vnútorne formujúcu príslušnú kompresnú komoru, kde sa stláča vzduch.
Aspoň časť hlavy 25 formuje vyčnievajúcu časť 24 systému 13 na stláčanie
vzduchu.
[0050] Inými slovami, hlava 25 je vložená do priechodného otvoru 26 takým
spôsobom, že vyčnieva smerom dovnútra rúrkového prvku 2, aby bola vystavená
prúdiacemu vzduchu, a tým pádom počas používania ochladzovaná.
[0051] V uskutočnení na obrázku č. 1 systém 13 na stláčanie vzduchu obsahuje
dve hlavy 25, z ktorých každá je vložená cez príslušný otvor. Inými slovami, na
obrázku č. 1 má nádoba 16 dva priechodné otvory, cez ktoré sú jednotlivo
zasunuté hlavy 25.
[0052] Alternatívne by systém 13 na stláčanie vzduchu mohol obsahovať viac
hláv 25, a preto môže mať nádoba viac priechodných otvorov 26.
[0053] V každom prípade je počet priechodných otvorov 26 vytvorených v
nádobe 16 rovnaký ako počet vyčnievajúcich častí 24 (hlavy 25), ktoré sú
vystavené prúdiacemu vzduchu.
[0054] V druhom uskutočnení znázornenom na obrázku č. 2, prvky na
usmerňovanie prúdenia vzduchu obsahujú najmenej jednu priechodnú dieru 17
na cirkuláciu časti vzduchu prúdiaceho smerom dovnútra nádoby 16 takým
spôsobom, aby počas používania chladil systém 13 na stláčanie vzduchu. Inými
slovami, časť prúdiaceho vzduchu generovaného dúchacím zariadením 6
vstupuje do nádoby 16 cez priechodnú dieru 17 na účely chladenia systému 13
na stláčanie vzduchu
[0055] Pokiaľ možno, má nádoba 16 množstvo priechodných dier 17
usporiadaných takým spôsobom, aby sa zvýšilo množstvo vzduchu prúdiaceho
smerom dovnútra nádoby 16.
[0056] Okrem toho má nádoba 16 najmenej jednu vstupnú priechodnú dieru 17a
umiestnenú bližšie k otvoru 4 na prívod vzduchu a najmenej jednu vstupnú
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priechodnú dieru 17b umiestnenú bližšie k otvoru 5 odvádzanie vzduchu. Pokiaľ
možno, má vstupná priechodná diera 17a v podstate priečne predĺženie
(naklonené) vzhľadom na hlavný smer predĺženia 3 a je aspoň čiastočne otočená
k dúchaciemu zariadeniu 6 takým spôsobom, aby zachytávala vzduch prúdiaci
z dúchacieho zariadenia 6.
[0057] Ako už bolo spomenuté, nádoba 16 má množstvo vstupných
priechodných dier 17a, ktoré sú umiestnené bližšie k otvoru 4 na prívod vzduchu.
Zatiaľ čo výstupná priechodná diera 17b je umiestnená na špičke vyformovanej
na nádobe 16.
[0058] Výhodou je, že vstupné priechodné diery 17a a výstupné priechodné diery
17b vytvárajú prúdenie vzduchu vo vnútri nádoby 16 na chladenie systému 13 na
stláčanie vzduchu.
[0059] V tomto druhom uskutočnení je systém 13 na stláčanie vzduchu pokiaľ
možno kompletne umiestnený vo vnútri nádoby 16.
[0060] V treťom uskutočnení, ktoré nie je znázornené na priložených výkresoch,
prvky na smerovanie prúdiaceho vzduchu zahŕňajú to, čo je znázornené na
obrázku č. 1, ako aj to, čo je zobrazené na obrázku č. 2, tak ako je opísané vyššie
a tu nižšie, ako celok. Inými slovami, v treťom uskutočnení prvky na
usmerňovanie prúdiaceho vzduchu obsahujú priechodný otvor 26, cez ktorý je
vložená vyčnievajúca časť a aspoň jednu priechodnú dieru 17 na cirkuláciu časti
vzduchu prúdiaceho smerom do vnútra nádoby 16.
[0061] Ďalej, ako je uvedené vyššie, zariadenie 11 na privádzanie kvapaliny
obsahuje potrubie 14 na prenášanie stlačeného vzduchu zo systému 13 na
stláčanie vzduchu do dýzy 12 na privádzanie kvapaliny.
[0062] Pokiaľ možno, je toto potrubie 14 umiestnené aspoň čiastočne mimo
rúrkový prvok 2 takým spôsobom, aby sa ochladzoval stlačený vzduch prítomný
vo vnútri rúrkového prvku 2. Inými slovami, potrubie 14 prechádza radiálne od
systému 13 na stláčanie vzduchu smerom von z rúrkového prvku 2 a ďalej z
rúrkového prvku 2 smerom k dýzam 12 na privádzanie kvapaliny.
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[0063] Pokiaľ možno, ako je znázornené na priložených výkresoch, je potrubie
14 aspoň čiastočne umiestnené na otvore 4 na privádzanie vzduchu a počas
používania je zasiahnuté vzduchom prúdiacim do rúrkového prvku 2.
Konkrétnejšie, potrubie 14 obsahuje medziľahlý prvok 18 umiestnený okolo
otvoru 4 na privádzanie vzduchu takým spôsobom, aby bol zasiahnutý vzduchom
vstupujúcim do rúrkového prvku 2. Pokiaľ možno, má medziľahlý prvok 18 tvar
obráteného U, ktorý má jeden koniec pripojený k systému 13 na stláčanie
vzduchu a druhý koniec k dýzam 12 na privádzanie kvapaliny prostredníctvom
potrubia 14.
[0064] Ďalej zariadenie 11 na privádzanie kvapaliny obsahuje vypúšťací ventil 20
umiestnený na potrubí 14 na vypúšťanie kondenzátu vo vnútri potrubia 14.
Konkrétnejšie je vypúšťací ventil 20 umiestnený v oblasti medziľahlého prvku 18
bližšie k zemi 100.
[0065] Pokiaľ možno, je časť potrubia 14, ktorá prechádza od systému 13 na
stláčanie vzduchu k medziľahlému prvku 18, pripojená k vypúšťaciemu ventilu 20.
[0066] V každom prípade je vypúšťací ventil 20 pokiaľ možno automatický a
môže obsahovať vnútorné ohrievacie zariadenie.
[0067] Tiež je potrebné poznamenať, že rúrkový prvok 2 je podoprený vonkajšou
nosnou konštrukciou 21, ktorá je uložená na zemi 100.
[0068] Prevádzka tohto vynálezu vyplýva priamo z toho, čo je opísané vyššie.
[0069] Najmä počas používania elektrický motor umiestnený vo vnútri rúrkového
prvku 2 poháňa tak systém 13 na stláčanie vzduchu ako aj ventilátor. V
skutočnosti sú systém 13 na stláčanie vzduchu a ventilátor pripojené k rotačnému
hriadeľu 9 na účely prenosu pohybu z elektromotora.
[0070] Nádoba 16 rovnako formuje aerodynamický vonkajší povrch 23 na kĺzanie
prúdiaceho vzduchu, ktorý súčasne chráni systém 13 na stláčanie vzduchu a
hnaciu jednotku 7. Okrem toho prítomnosť priechodných otvorov 26 pre
vyčnievajúci prvok 24 systému 13 na stláčanie vzduchu alebo prítomnosť
priechodných dier 17 na vstup vzduchu do nádoby 16 umožňujú chladenie
systému 13 na stláčanie vzduchu, čím sa zabráni jeho prehriatiu. V skutočnosti
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dochádza ku kontaktu časti prúdiaceho vzduchu so systémom 13 na stláčanie
vzduchu, čím sa zabráni jeho prehriatiu.
[0071] Týmto spôsobom vynález dosahuje stanovené ciele.
[0072] Presnejšie povedané, zariadenie na tvorbu prúdu kvapaliny podľa tohto
vynálezu optimalizuje spotrebu elektriny. V skutočnosti zariadenie obsahuje
jediný motor na pohon systému na stláčanie vzduchu a ventilátora. Súčasne
vďaka prítomnosti priechodných otvorov a / alebo priechodných dier dochádza k
ochladzovaniu systému na stláčanie vzduchu takým spôsobom, aby sa zabránilo
jeho nadmernému prehriatiu a negatívnym dopadom na teplotu vzduchu
prúdiaceho zo snežného dela.
[0073] Okrem toho prítomnosť nádoby podporuje kĺzanie prúdiaceho vzduchu vo
vnútri rúrkového prvku a absorbuje časť tepla produkovaného systémom na
stláčanie vzduchu vo vnútri dutiny takým spôsobom, ktorý reguluje tepelné
výkyvy prúdiaceho vzduchu.
[0074] Tiež je potrebné poznamenať, že tento vynález sa dá relatívne ľahko
implementovať a že náklady na implementáciu vynálezu sú relatívne nízke.
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Ing. Zuzana Hörmannová
patentový zástupca
Bratislava, SK

PATENTOVÉ NÁROKY

1.

Zariadenie (1) na tvorbu prúdu kvapaliny, pozostáva z:
rúrkového prvku (2) s aspoň jedným otvorom (4) na privádzanie
vzduchu a jedným výstupný otvorom (5) na odvádzanie vzduchu;
dúchacieho zariadenia (6), umiestneného vo vnútri rúrkového prvku
(2) na nasávanie vzduchu cez otvor (4) na privádzanie vzduchu a na
vytváranie prúdu vzduchu odchádzajúceho otvorom (5) na odvádzanie
vzduchu; dúchacie zariadenie (6) vytvára vo vnútri rúrkového prvku (2)
uvedený prúd vzduchu šíriaci sa od otvoru (4) na privádzanie vzduchu
k otvoru (5) na odvádzanie vzduchu a od neho smerom do vonkajšieho
prostredia; dúchacie zariadenie (6) obsahuje hnaciu jednotku (7) a
člen (8) na posúvanie vzduchu pripojený k hnacej jednotke (7);
zariadenia (11) na privádzanie kvapaliny smerom k prúdiacemu
vzduchu; zariadenie (11) obsahuje najmenej jednu dýzu (12) na
privádzanie kvapaliny a systém (13) na stláčanie vzduchu, ktorý je
pripojený k dýze (12) na privádzanie kvapaliny na účely zmiešania
kvapaliny so stlačeným vzduchom;
hnacej jednotky (7), ktorá je mechanicky spojená so systémom (13)
na stláčanie vzduchu, aby sa uviedla do prevádzky tak, že dúchacie
zariadenie (6) a systém (13) na stláčanie vzduchu sú poháňané
hnacou jednotkou (7) ;
vyznačujúce sa tým, že dúchacie zariadenie (6) obsahuje nádobu
(16) formujúcu vnútornú dutinu (22) a umiestnenú vo vnútri rúrkového
prvku (2); nádoba (16), má vonkajší povrch (23), ktorý je vytvarovaný
na vedenie prúdiaceho vzduchu smerom k otvoru (5) na odvádzanie
vzduchu; aspoň časť hnacej jednotky (7) a aspoň časť systému (13)
na stláčanie vzduchu je umiestnená vo vnútornej dutine (22) nádoby
(16); aspoň časť systému (13) na stláčanie vzduchu je priamo
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vystavená prúdiacemu vzduchu vytváranému dúchacím zariadením
(6), aby sa systém (13) na stláčanie vzduchu chladil.

2.

Zariadenie (1) podľa nároku 1, vyznačujúce sa tým, že systém (13) na
stláčanie vzduchu má časť (24), ktorá vyčnieva z nádoby (16) smerom
dovnútra rúrkového prvku (2), aby bola priamo vystavená prúdiacemu
vzduchu vytváraného dúchacím zariadením (6) aby sa systém (13) na
stláčanie vzduchu chladil.

3.

Zariadenie (1) podľa nároku 2, vyznačujúce sa tým, že systém na stláčanie
vzduchu obsahuje najmenej jednu hlavu (25) vnútorne formujúcu príslušnú
kompresnú komoru, kde dochádza ku stláčaniu vzduchu; aspoň časť hlavy
(25) formuje vyčnievajúcu časť (24) systému (3) na stláčanie vzduchu.

4.

Zariadenie podľa ktoréhokoľvek z predchádzajúcich nárokov, vyznačujúce
sa tým, že nádoba (16) má aspoň jednu priechodnú dieru (17) umožňujúcu
cirkuláciu časti vzduchu prúdiaceho smerom k vnútornej dutine (22) nádoby
(16), tak že systém (13) na stláčanie vzduchu je vystavený prúdeniu
vzduchu vytváranému dúchacím zariadením (6), aby sa počas prevádzky
systému (13) na stláčanie vzduchu chladil.

5.

Zariadenie (1) podľa nároku 4, vyznačujúce sa tým, že nádoba (16) má
aspoň jednu vstupnú priechodnú dieru (17a) umiestnenú bližšie k otvoru (4)
na privádzanie vzduchu a aspoň jednu výstupnú priechodnú dieru (17b)
umiestnenú bližšie k otvoru (5) na odvádzanie vzduchu tak, aby vytvárali
výstup pre časť vzduchu prúdiaceho od vstupnej priechodnej diery (17a)
smerom k vnútornej dutine (22) nádoby (16).
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6.

Zariadenie (1) podľa nároku 4 alebo 5, vyznačujúce sa tým, že systém
(13) na stláčanie vzduchu je kompletne umiestnený vo vnútri nádoby (16).

7.

Zariadenie

(1)

podľa

ktoréhokoľvek

z predchádzajúcich

nárokov,

vyznačujúce sa tým, že vonkajší povrch (23) má vonkajší tvar, ktorý je v
podstate aspoň čiastočne zúžený v smere od otvoru (4) na privádzanie
vzduchu k otvoru (5) na odvádzanie vzduchu, čím vytvára difúzor medzi
vonkajším povrchom (23) a rúrkovým prvkom (2).

8.

Zariadenie (1) podľa nároku 7, vyznačujúce sa tým, že v podstate zúžený
vonkajší tvar je lomený.

9.

Zariadenie

(1)

podľa

ktoréhokoľvek

z

predchádzajúcich

nárokov,

vyznačujúce sa tým, že zariadenie (11) na prívod kvapaliny obsahuje
potrubie (14) na vedenie stlačeného vzduchu zo systému (13) na stláčanie
vzduchu do dýzy (12) na privádzanie kvapaliny ; potrubie (14) je aspoň
čiastočne umiestnené na otvore (4) na privádzanie vzduchu, aby sa
podporilo chladenie potrubia (14).

10. Zariadenie

(1)

podľa

ktoréhokoľvek

z

predchádzajúcich

nárokov,

vyznačujúce sa tým, že dýza (12) na privádzanie kvapaliny je nukleačná
dýza.

11. Použitie zariadenie (1) na tvorbu prúdu kvapaliny podľa ktoréhokoľvek z
predchádzajúcich nárokov na výrobu umelého snehu.
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